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Anexa nr. 1 la H.C.L nr. 288 din 21.12.2017 

 

 

 
TABELUL 2 din anexa nr. 1 la H.C.L. nr. 234/2017 (pag 6) 

 

Nr. 

crt. 

Categoria 

de folosinţă 

Anul 2017 

Lei/ha 

Anul 2018 

Lei/ha 

Zona 

A 

Zona 

B 

Zona 

C 

Zona 

D 

Zona 

A 

Zona 

B 

Zona 

C 

Zona 

D 

1. Teren arabil 28 21 19 15 34 25 23 18 

2. Păşune 21 19 15 13 25 23 18 15 

3. Fâneaţă 21 19 15 13 25 23 18 15 

4. Vie 46 35 28 19 55 42 33 23 

5. Livadă 53 46 35 28 63 55 42 33 

6. 

Pădure sau alt 

teren cu 

vegetaţie 

28 21 19 15 33 25 23 18 

7. Teren cu ape 15 13 8 X 18 15 10 X 

8. 
Drumuri şi căi 

ferate 
x x x X x x x X 

9. Neproductiv x x x x x x x x 
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Nr. 

crt. 

Categoria 

de folosinţă 

 

 
Anul 

2017lei/ha 

Anul 

2018lei/ha 

1. Teren cu construcţii  31 37 

2. Arabil  50 60 

3. Păşune  28 33 

4. Fâneaţă  28 33 

5. 

Vie pe rod alta decât 

cea prevăzută la nr. 

crt. 5.1. 

 55 66 

5.1. 
Vie până la intrarea pe 

rod 
 X X 

6. 

Livadă pe rod, alta 

decât cea prevăzută la 

nr. crt. 6.1. 

 56 67 

6.1 
Livadă până la intrarea 

pe rod 
 X X 

7 

Pădure sau alt teren cu 

vegetaţie forestieră, cu 

excepţia celui prevăzut 

la nr. crt. 7.1. 

 16 19 



2 

7.1 

Pădure în vârstă de 

până la 20 de ani şi 

pădure cu rol de 

protecţie 

 X X 

8 

Pădure în vârstă de 

până la 20 de ani şi 

pădure cu rol de 

protecţie 

 6 7 

8.1 
Teren cu amenajări 

piscicole 
 34 41 

 Drumuri şi căi ferate  X X 

9 Teren neproductiv  X X 
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Mijloc de transport cu tracţiune mecanică 

Anul 2017 Anul 2018 

Suma în lei 

pentru fiecare 

grupă de 200 cm
3
 

sau fracţiune din 

aceasta 

Suma în lei 

pentru fiecare 

grupă de 200 cm
3
 

sau fracţiune din 

aceasta 

I. Vehicule înmatriculate (lei/200 cm
3
 sau 

fracţiune din aceasta 
  

1. Motociclete, tricicluri, cvadricicluri  şi 

autoturisme cu capacitatea cilindrică de 

până la 1600 cm
3
 inclusiv 

8 10 

2. Motociclete, tricicluri, cvadricicluri  cu 

capacitatea cilindrică de peste  1600 cm
3
  

9 11 

2. Autoturisme cu capacitatea cilindrică 

între 1601 cm
3
 şi 2000 cm

3
 inclusiv 

18 22 

3. Autoturisme cu capacitatea cilindrică 

între 2001 cm
3
 şi 2600 cm

3
 inclusiv 

72 86 

4. Autoturisme cu capacitatea cilindrică 

între 2601cm
3
 şi 3000 cm

3
 inclusiv 

144 173 

5. Autoturisme cu capacitatea cilindrică de 

peste 3001 cm
3
 

290 348 

6. Autobuze, autocare, microbuze 24 29 

7. Alte vehicule cu tractiune mecanica cu 

masa totală maximă autorizată de până la 12 

tone inclusiv  

30 36 

8. Tractoare înmatriculate 18 22 

   II. Vehicule înregistrate   

1. Vehicule cu capacitate cilindrica   

(Lei/200cm3) 
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1.1. Vehicule înregistrate cu capacitate 

cilindrică < 4.800 cm 3  
4 5 

1.2. Vehicule înregistrate cu capacitate 

cilindrică > 4.800 cm 3 
6 7 

2. Vehicule fara capacitate cilindrică 

evidenţiată 
150 lei/an  180 lei/an  
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 Numărul totală maximă autorizată 
Anul 2017 

- lei - 

Anul 2018 

- lei - 

a. Până la o tonă inclusiv 9 11 

b. Între 1 şi 3 tone inclusiv 34 41 

c. Peste 3 tone, dar nu mai mult de 5 tone 52 62 

d. Peste 5 tone 64 77 
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Anul 2017 

- lei - 

Anul 2018 

- lei - 

1. Luntre, bărci fără motor, folosite pentru 

pescuit şi uz personal 
21 25 

2. Bărci fără motor, folosite în alte scopuri 56 67 

3. Bărci cu motor 210 252 

4. Nave de sport şi agrement 1119 1343 

5. Scutere de apă 210 252 
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Anul 

2017lei/ha/an  

Anul 

2018lei/ha/an  

Teren plat cu folosinţă 

agricolă 

900 1000 

Teren plat neproductiv: curţi-

construcţii 

600 720 

Teren în pantă greu accesibil 600 720 
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 Anul  

2017lei/ha/an  

Anul 

2018lei/ha/an  

Terenuri arabile cuprinse la 

categoria I de fertilitate 

180 220 

Terenuri arabile cuprinse la 

categoria II de fertilitate 

135 160 
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9 

Tarif pentru autorizarea circulaţiei unor vehicule, pe alte 

trasee decât cele permise, lei/an sau proportional cu perioada 

ramasa pina la sfirsitul anului in curs, cu capacitate de (lei 

/an /autovehicul ; lei/zi/autovehicul) 

 3,5 - 7,5 tone 

 7,5 - 16 tone 

 peste 16 tone 

 pentru tractoare, utilaje agricole, utilaje folosite in 

constructii cu masa peste 3,5 t 

 

 

 

300 / 20 

400 / 30 

500 / 40 

200 / 20 

 

 

 

400 / 40 

500 / 60 

600 / 80 

300 / 40 

10. 
Tarif pentru eliberarea autorizatiei de transport in regim de 

taxi lei / 5 ani 
350 400 

11.  
Tarif pentru eliberarea autorizatiei de transport in regim de 

inchiriere lei / 5 ani 
350 400 

12. 
Tarif pentru eliberarea autorizatiei de dispecerat taxi lei / 5 

ani 
350  400  

13. Tarif pentru vizarea anuala a autorizatiilor taxi  lei/ an 50  60  

14. Tarif  pentru eliberarea autorizatiei de taxi lei / 5 ani 350 400 

15. 
Tarif pentru vizarea anuala a autorizatiilor de dispecerat taxi 

lei / an 
75 90 

16. 
Tarif pentru eliberarea autorizatiei taxi in cazul inlocuirii 

autovehiculului sau a pierderii ori deteriorarii autorizatiei lei 
50 60 

17.  

Tarif pentru ocuparea locului de asteptare clienti euro / luna / 

autovehicul: plata se face în două tranşe, cu termene la 31.03 

şi 30.09 

2 3 

18. 
Tarif pentru eliberarea autorizatiilor de transport pentru 

efectuarea transportului de marfuri in regim contractual, a 
450  600 
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transportului cu tractoare, a transportului public local 

efectuat cu vehicule speciale destinate serviciilor funerare lei 

/ 5 ani / vehicul  

19. 

Tarif pentru eliberarea copiei conforme a autorizatiei de  

transport pentru efectuarea transportului de marfuri in regim 

contractual, a transportului cu tractoare, a transportului 

public local efectuat cu vehicule speciale destinate serviciilor 

funerare lei / an / autovehicul 

100 150 

20. 
Tarif pentru eliberarea licentei de traseu pentru transportul 

de persoane prin curse regulate lei / 3 ani/autovehicul 
300 300 

21. 
Tarif pentru eliberarea licentei de traseu pentru transportul 

de persoane, prin curse regulate speciale lei / an/ autovehicul 
150 150 

22. 

Tarif pentru eliberarea autorizatiei pentru transportul rutier 

anual sau ocazional de marfuri periculoase lei / an/ 

autovehicul ; lei / zi / autovehicul 

100 / 25 300 / 80 

23. 

Tarif pentru eliberarea avizului de tranzit pentru transportul 

judetean, interjudetean si international de persoane 

    Lei / an / autobuz 

   Lei / an / microbuz 

 

 

100 

70 

 

 

100 

70 

24. 

Tarif pentru utilizarea străzilor din domeniul public pentru 

persoane fizice şi juridice care desfăşoară activitate de 

pregătire în vederea obţinerii permiselor de şoferi (şcoală de 

şoferi), cu excepţia unităţilor de învăţământ ale Ministerului 

Educaţiei Naţionale, lei/an/şcoală sau proportional cu 

perioada ramasa pina la sfirsitul anului in curs. Plata se face 

în două tranşe, cu termene la 31.03 şi 30.09 

 pentru cei ce desfăşoară activitate de pregătire cu 

autoturisme 

 pentru cei ce desfăşoară activitate de pregătire cu  

autovehicule altele decit autoturismele 

 

 

 

 

300 

400 

 

 

 

 

400 

500 

25. 

Tarif pentru circulaţia autovehiculelor de transport în comun, 

cu peste 20 de locuri, altele decât cele aparţinând unităţilor 

din subordinea consiliului local, lei/lună/autovehicul 

20 20 

26. 

- Tarif pentru autorizarea stationarii in vederea 

aprovizionarii cu marfa  a agentilor economici in locurile 

unde acest lucru este restrictionat, lei/an/ sau 

proportional cu perioada ramasa pina la sfirsitul anului in 

curs 

250 300 

 


